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Szerkesztette:
Fatalin Gabriella

A június 6-án tartott iskolai ünnepéllyel, az óriáskönyv bemutatásával és az időkapszula elhelyezésével ért véget az egész tanéven
keresztül tartó rendezvénysorozat, mellyel iskolánk negyedszázados fennállását ünnepeltük meg.

Mindenkinek
vidám, balesetmentes vakációt
kívánunk!
Találkozunk
szeptemberben...

A tartalomból:

75 éves a XIII. kerület
Kerületünk 2013-ban lett 75
éves. Az Angyalföldi József Attila
Művelődési Központban tartott
születésnapi gálán iskolánk tanulói, Viola Tünde 4.c és Fleischmann Csilla 5.b, is szerepeltek.
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M ú lt id éz ő
Boldog szülinapot,
Eötvös!
Az Eötvös József Általános
Iskola az idei tanévben ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját.
Az iskolai közösség ezt a negyed
századot nem egy nagy rendezvénnyel, hanem az egész tanévet
kitöltő programsorozattal ünnepli
meg. A 25. születésnap egyik
eseménye a farsang volt, ami
idén az iskola szülinapi bulija
lett.
Minden osztály nagy szeretettel és várakozással készült erre
az eseményre. Az alsó tagozat a
hagyományos télűző kiszebáb
égetést követően a Kolompos
együttessel ünnepelt, míg a felső-

sök osztályonként egy születésnapi ajándék produkcióval készültek. Február 15-én délután
időutazást tettünk 1988-ba: a diákok ennek az évnek a slágereivel
köszöntötték az iskolát. Felcsendültek a nyolcvanas években
népszerű dallamok, előkerültek a
korszakra jellemző tánclépések,
ruhadarabok. Kiderült, hogy ami
akkor népszerű volt, ma is az,
csak kicsit más köntösben.
A produkciókat az iskolai
diákönkormányzatból álló zsűri
értékelte, melynek elnöke Csata
Zsuzsanna, a 13. kerület diákpolgármestere volt. A szoros versenyben végül az 5.b osztály
végzett az első helyen, őket a 8.b
és a 7.a osztályok követték. A

zsűri kiosztotta a legötletesebb
jelmezekért járó díjat a 8.a-nak, a
legjobb díszletet a 6.a osztály
készítette, és a legcukibb produkciót az 5.a osztály adta elő.
Az diákönkormányzat közös
éneklésre hívta a jelenlévőket.
Halász Judit „Boldog születésnapot” című dala után iskolánk
igazgatója és igazgatóhelyettese
együtt fújták el a 25 gyertyát az
iskola tortáján. A felső tagozatosok jó hangulatú bulival zárták a
délutánt.
Az ünneplés sok más programmal folytatódott a tanév végéig.
Jánosházi Orsolya
Fekete Kíra Vivien 5.b
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Kalandra fel! - osztálykirándulások
Április 30-án Szigethalmon az Emese Parkban voltunk kirándulni. Ez
egy várispánság, ami a korai középkorba repített vissza bennünket.
Meghallgattunk egy előadást arról,
hogy őseink milyen eszközökkel
harcoltak, vadásztak. Ilyenek az íj, a
kopja, a dárda. Megnézhettük a páncélokat, kardokat is. A lovas bemutatón láthattuk, hogy a lovas milyen
nagy összhangban dolgozik lovával.
Régen már gyermekkorban megtanultak lovagolni és íjat használni.
Ezután csónakázni mentünk és min-

denki evezhetett. Az íjászaton a lányok és a fiúk egyaránt próbára tehették ügyességüket. Majd gyertyákat készítettünk. Mindenki olyan
formájút, amilyet akart. Végezetül
bejártuk a települést. Megnéztük a
korabeli házakat, jurtákat és a fűszernövénykertet. Nagy élmény volt
számomra az előző napon született
kiscsikó is.
Nagyon jól éreztem magamat ezen a
napon. A legnagyobb élmény számomra a csónakázás volt.
Rácz Gergő 3.c

Kirándulás Ipolytarnócra
Reggel korán érkeztünk az iskolába,
mert már 8 órakor, reggelizés után
elindultunk buszunkkal kirándulni. Úti
célunk, Ipolytarnóc 2,5 órára fekszik
az iskolától, tehát jó sokat kellett utaznunk.
Amikor odaértünk, rögtön tízóraiztunk, és végül a lényegre is sort kerítettünk, bemehettünk a játszótérre kitombolni magunkat! Jó sokat játszottunk, volt ott csúszda, mászóka, hinta,
és még sok más játék.
A játszóterezés után újra az evésnek
hódolva megebédeltünk, mindenki
rengeteg szendvicset, finomságot és
italt kapott a szüleitől, mintha egy hétre indultunk volna.
Ebéd után kezdődött a 4D-s moziban a
filmvetítés. Ekkor kettő csoportra váltunk, mert nem fért volna be az egész
osztály a terembe. Nagyon érdekes
filmet láttunk az állatokról, sokat tanultunk az élvezetes látvány mellett.
Míg a második csapat is nézte a filmet,
mi – első csoport – kitöltöttünk egy
feladatlapot, amelyben Ipolytarnócról,
a nemzeti parkról és az állatokról is
kaptunk sok-sok kérdést. Néhány kérdésre nem tudtuk a választ, egyrészt

nem készültünk rá, másrészt az idő
rövidsége is akadályozott minket a
tökéletes munkában.
A filmezés után elindultunk óriási túránkra. Jó sokat sétáltunk, mire találtunk utunk végén egy túravezetőt, aki
tulajdonképpen olyan, mint egy idegenvezető. Vele is sokat mentünkmendegéltünk, rengeteg dolgot mutatott meg nekünk, pl. 10.000 évvel ezelőtti köveket is.
Ezek után egy házhoz értünk, ahova
betérve azt vettük észre, hogy tele van
kővel. Nem tudtuk, hogy miért! De
túravezetőnk elmagyarázta – meg mi
is jó sokáig szemléltük -, hogy a kövekben lábnyomok láthatóak. Állatok
lábnyomai! Végül egy óriási kőre rárakhattuk a kezünket, mert aki így
tesz, annak meg fog valósulni egy kívánsága, na persze ahhoz tennünk is
kell valamit! Túravezetőnk elárulta
kívánságát: legyen egy barátnője… Mi
nem!
A sok szép kő után aztán egy újabb
filmnézés következett egy 3D-s mozizás keretében. Itt egy szép képet is
találtunk, és újabb lábnyomokat. Először beszéltünk a képről, amelyen ter-

mészetesen állatokat láthattunk. Utána
megtárgyaltuk, milyen állatok lábnyomai lehetnek a kövekbe vésődve. A
film szintén az állatokról, az ő életükről szólt, és nagyon érdekesen ábrázolta ezt a kérdést.
Végül nagyon elszaladt az idő, így el
kellett köszönnünk túravezetőnktől,
majd elindultunk a kiindulópontunk
felé.
Andrea néni mindenkinek vett fagyit,
ami nagyon jólesett eme kalandokkal
teli nap után. Egészen gyorsan megettük, és sajnos vissza kellett indulnunk
az iskolába. Újabb 2,5 órás út következett a busszal. A kirándulás – az utolsó
alsós, 4/B-s kirándulásunk – igazán
élvezetesre sikeredett, jól éreztük magunkat. Sokáig fogunk rá emlékezni,
hiszen jövőre már felsősök vagyunk,
és minden talán egy picit megváltozik.
Andi néni sem jön már többet velünk.
Ipolytarnócot azonban ajánlom kicsiknek-nagyoknak egyaránt, mindenki
megtalálhatja az őt érdeklő dolgot
ezen a szép helyen!

Legén Ádám Zalán 4.b
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Időutazás e gy ókori városba
Mi, az 5.a osztály, Aquincumba
mentünk kirándulni, az ókori Római Birodalom Pannónia provinciájának egyik városába.

spontán kialakult csoportok feladata. Később a múzeumban néztük meg a római kori leleteket:

Már a bejárat előtt is találkoztunk ókori emlékekkel, például
az egykori vízvezeték maradványaival, a romkert pedig fantasztikus volt. Láttunk mozaikpadlót,
padlófűtést, csatornákat, fürdőt. A
séta után „kincskeresés”volt a

szobrokat, ékszereket, használati
tárgyakat.
Az alagsorban a modern technika segítségével lehetett gladiátorként harcolni, korabeli szobát berendezni.
Ha kíváncsi vagy Aquincumra,
nézd meg Te is! Nekünk élmény
volt!
Kovács Mercédesz 5.a

Hajóval a csúszdákig
Április 30-án a Hajógyári szigetre mentünk. Előtte hajókáztunk a
Dunán, megnéztük a Dunahidakat.
Amikor kikötöttünk, sétáltunk
egy kicsit. Aztán megérkeztünk a
szigetre. Megláttam a csúszdákat,
döbbenetes volt! Csúszdák, amerre csak néztem, nagy csúszdák,
csőcsúszdák, nyitott csúszdák…
Csúsztunk hatosával, négyesével,
kettesével, egyesével. Nagyon jó

volt. Végül eljött az ebédidő.
Ebéd után tovább játszottunk. Hajókáztunk még később, aztán hazamentünk.
Nagyon jó napom volt!
Gonzales-Elias Flóra 2.b
Aznap reggel szép napos idő
volt. Mikor mindenki megérkezett az iskolához, gyalog mentünk
a kikötőig, és ott hajóra szálltunk.

Egy keddi napon a Hajógyáriszigetre mentünk az osztállyal.

Nekem nagyon tetszett a hajókirándulás. Azért tetszett, mert iz-

Nagyszerű volt ez a kirándulás!
Molnár Aurél 2.b

zetes épületet, hidakat. A Hajógyári-szigeten óriási csúszdák
voltak. Hajóval indultunk haza, a
Duna Plazától a suliig gyalogoltunk.

Hatalmas zöld területen, sok fa
közt egy nagy játszótér bújik
meg. Ott csúszdáztunk és fociztunk. Legjobban a hajóút tetszett.
Fazekas Bálint Kristóf 2.b

Hajókáztam már a Dunán, de ez
most sokkal jobban tetszett, mert
a barátaimmal lehettem. A hajógyári szigeten kötöttünk ki, ahol
aztán kezdődött a játék. Előkerültek a labdák. Kártyák, tollasütők,
később a szendvicsek is. Egész
nap játszottunk, szaladgáltunk,
fára másztunk. A visszautat is
hajóval tettük meg.

galmas volt. A hajón kiállhattunk
a korláthoz. A hajó neve Hófehérke volt. Láttunk nagyon sok neve-

Mindig mosolyogva fogok viszszaemlékezni erre az alkalomra.
Kósa Nikolett 2.b
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6. Szakma Sztár Fesztivál
A 7.b nagyon jól érezte magát a
szakmaválasztási rendezvényen,
ahol jobbnál jobb szakmákat mutattak be pl.: kozmetikus, cukrász,
burkoló, fodrász, pincér, műszerész, géplakatos, masszőr.
A lányok inkább a kozmetikusokat és cukrászokat figyelték…
A fiúk az ácsokat, pincéreket és a
bútorasztalosokat nézték meg…
Nagyon sok látnivaló volt, az
emberek jól érezték magukat,
fagyiztak, beszélgettek és körbenéztek a területen, ahol összesen
40 szakmát lehetett megcsodálni.
Volt, amit csak figyelni lehetett,
de volt olyan is, ahol szórakozni
is, például a szakácsoknál kvízt
töltöttünk ki. Ha eltaláltuk az
összes megoldást, akkor ajándékokat kaphattunk.
A szakmák bemutatásának vége
felé egy színpadon divatbemutatót tartottak szebbnél szebb lányokkal.
Sokan leültek a színpad előtti
székekre és figyelték a műsort.
Voltak nevetgélések és tapsok, a

divatbemutató nagyon tetszett a
lányoknak és fiúknak egyaránt.

pontban találkozott az osztályfőnökkel és a helyettessel .

Kézműves foglalkozásokat is
láthattunk, az egyik kedvencem
az volt, amikor egy karcolt és
égetett porcelántányérra a saját
kezünkkel festhettünk egy speciális festékkel.

Amikor mindenki előkerült, elindultunk a buszmegállóhoz. A
buszon is sokan beszéltek a programokról és arról, hogy ki milyen
szakmát választ.

Lehetett varrni, sokan szív alakú
i llat o s pár nát kész ít et t ek
„ANYA” feliratú címkével.
Az osztályunk a megbeszélt idő-

Mindenki remekül érezte magát
ezen a napon.
TE IS TALÁLD MEG A NEKED MEGFELELŐ SZAKMÁT!
Bihari Bettina 7.b
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Anyák napja
A május sok szempontból a kedvenc hónapom. Minden virágba
borul, közeleg a várva várt tanév
vége, és ebben a hónapban van
anyák napja, illetve a gyereknap
is.
Az osztályban egy szép, napos
délután köszöntöttük az anyukáinkat, nagymamáinkat szebbnél
szebb versekkel , dalokkal, majd
átadtuk a sok-sok munkával és

szeretettel készített ajándékdobozt.

A szülők és nagyszülők szeme
könnyben úszott, nemcsak a meghatódottságtól, hanem a büszkeségtől is.
Nagy Benedek 2.b

Nekem nagyon tetszett az anyák
napi műsor. Énekeltünk, verseket
mondtunk. Készítettünk egy dobozt, kartonból levelet és celluxszal a közepébe ragasztottunk egy
bonbont. Azt beletettük a dobozba. Írtunk bele egy kis verset is.
Nagyon tetszett az anyának. A
nagymamám is eljött, ő is nagyon
örült neki.
Kósa Nikolett 2.b

Az anyukám szeme barna

Tiszta szívemből szeretlek,

Most csak pihenj szépen.

És csillogó szőke a haja

S hogy ezt bebizonyítsam,

Sok jót tettél régen

Otthon szorgos, sose fáradt

E verset írtam neked!

Most visszakapod éppen.

Puszit is ad, de nem ám párat!
Karcsú, mint a nádszál
S majd pár csillogó lepke rászáll
Sose morcos medve

Márk 4.c
Szeretlek anya
Mert te olyan jó vagy
A közeledben minden

Mindig jó a kedve!

probléma lefagy.
Ádám 4. c

Sok sütit sütsz

Az én anyukámat nem lehet pótolni,

és mindent megvársz,

Ezért a világ semmi kincséért
nem fogom elcserélni.

hogy leállsz.

Ő nagyon sokat jelent számomra,
Ezért írtam ezt neked anyák napjára!

Csabi 4.c

de soha nincs olyan,
A szennyes tele,

Az anyukádnak a szemfénye vagy,
mert ő mindig vigyáz rád. Mert ő
mindig ölelni és puszilni fog. Az
édesanyád egy kincs, amit sosem
fogsz elveszíteni a szívedből, mert
csak egy édesanyád van.
Rozsnyói Laura 4. c

de te készen állsz,
és mindenben helyt állsz.

Azt kívánom, mindig maradj velem,

Szeretlek téged

Míg a világ a világ lesz.

eljön szép anyák napja

S elmondom néked

Ha az édesanyámra gondolok,
akkor mindig megnyugszom.
Fehér Szabolcs 4. c
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Versek: 25 év múlva
Nem tudom, hogy mi leszek

Lehetek még tanár is,

Huszonöt év múlva,

Ebben az iskolában,

Gondoltam már rengeteg,

Gyerekeket taníthatnék

De rengeteg dologra.

A szorzótáblára.

Huszonöt év múlva

Úgy ahogy a tanáraink

Még akármi lehetek,

Tanítanak minket,

A tűzoltótól az orvosig,

Türelmesen, megértően,

És akármit megtehetek.

Szeretettel, szívvel.
Szilágyi Anna 4.c

Visszaemlékszem az iskolára,

Bár nagyon jó az egyetem,

Utána nyulat veszek,

Az udvar hangos zajára

A lakásba ketrecet teszek.

És a tanárok segítő szavára.

De az általánost jobban szerettem.

Emlékszem, hogy kirándultunk,

Nemsokára dolgozni megyek.

A buszon mindig ficánkoltunk.

A munkámban nagyon szorgalmas leszek.

Mert az már nem az én dolgom.

Lesz egy családom,

A csontjaim majd remegnek,

Három fiam meg egy lányom.

És nyugdíjba elmegyek.

Most már egyetemre járok,
Nagyon hiányoznak a régi tanárok.

De a ketrecet takarítani nem én
fogom,
Nemsokára idős leszek,

Mogyorósi Ádám, Pozsgai Máté 4.c

Próza: Miér t szeretek iskolába járni?
Én azért szeretek iskolába

A mi osztályunk nagyon erős

járni, mert mindig valami kaland

és kitartó csapat, ha valami nem

vár itt. Itt vannak a barátaim,

megy, akkor segítenek. Nagyon

minden jó és vicces, van, mikor

szeretem az osztályomat.

még a tanító nénik is beszállnak
a tréfába.
Remekül szórakozunk, remélem, ez így is marad.

alig várom, hogy vége legyen, és
mehessünk iskolába, mert hia

csengő

hangja,

jobban a barátok.
Az iskola második otthonom, a
barátaim pedig a második csalá-

Amikor nyári szünet van, már

ányzik

melegszendvics illata, de leg-

a

dom.
Virágh Beatrix 4. c
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Életre szóló találkozások
2013. május 2-tól kezdődően az Eötvös József Általános Iskola 30 diákja és négy pedagógusa tíz napot töltött a horvátországi Eszéken. A Comenius-program keretében jött létre a
kulturális találkozó a kerület testvérvárosában, a Jagoda Truhelka Általános Iskolában. A
horvátországi szervezők rengeteg programmal készültek: az Eötvös-diákok megismerték a
horvát ősi írást, esernyőt, táskát dekoráltak, horvát dalokat tanultak, s közben megismerték
a horvát történelem legfontosabb pillanatait. Kipróbálták magukat az újságírás és a
videoszerkesztés terén. A programok alatt és között pedig rengeteget beszélgethettek horvát
kortársaikkal angolul – ez volt a program munkanyelve. A diákjaink sok időt töltöttek horvát családoknál is, ahol többek között betekintést kaphattak a horvát gasztronómiába is.

Sor került barátságos sportmérkőzésekre is. Ezeken a diákok összemérhették tudásukat
labdarúgásban, röplabdában és kosárlabdában is. Iskolánk floorball-bajnokai pedig megismertették ezt a különleges sportot a horvát diákokkal – a közös mérkőzések óriási sikert
arattak.
Sor került egy kulturális gálaestre is. Ennek keretében horvát és magyar népdalokat, népi
játékokat, modern táncokat, komolyzenét, kórusműveket és dramatikus játékokat láthattak a
résztvevők.
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Eszék 2013
A diákoknak szervezett programokon túl a résztvevő pedagógusok kölcsönösen megismerhették egymás intézményének sajátos pedagógiai módszereit, hagyományait, rendezvényeit,
az intézményekben előforduló nehézségeket, és a problémákra arra adott válaszokat is.

Az utolsó napon nehéz volt a búcsú. Mindannyian éreztük, a magunk mögött hagyott tíz
nap megismételhetetlen: talán tényleg egész életünkre szóló élményt kaptunk. Ugyanakkor
a program legnehezebb része most jön: hogyan adjuk tovább a közösen megélt tapasztalatokat, hogyan építjük be a mindennapokba a megszerzett tudást.

A kulturális találkozások következő fontos pillanata 2014 tavaszán következik majd. Akkor az eszéki diákok érkeznek majd iskolánkba. Reméljük, a mostanihoz hasonló varázslatos élményben lesz részük vendégeinknek!
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Olvasni jó! - Könyvajánló
Jeanette Winterson:
Gubancrom
Utolsó könyvajánlónak egy kevésbé ismert kortárs, angol író
ifjúsági regényét választottam.
Magával ragadó és izgalmas
nyári olvasmány. Főhőse, Silver,
egy titokzatos múltú kislány, aki
szülei halála után nevelőanyához
került. Új gyámja zsarnokoskodik
felette, és arra kötelezi, hogy rabszolga módjára dolgozzon.
A néni nemsokára különös alkut
köt egy visszataszító, titokzatos

idegennel. A férfinek és társainak
meggyőződésük, hogy a kislány
tudja, hová rejtették el szülei azt a
különleges, középkori időmérőt,
aminek hatalmas jelentősége van
a Föld jövője szempontjából.
Megkezdődik tehát az élet-halál
harc a titokzatos óráért, mely elképzelhetetlen hatalmat ad birtoklója kezébe. Silver és furcsa szövetségesei az időben utazva, távoli, ismeretlen világokban keresik
a csodálatos időmérőt. Az óra
azonban közelebb van hozzá,
mint hinné…

„Egykor az idő állandó volt, és
kiszámítható. De most!”
„Akkor talán már késő lesz. A
világ folyamatosan változik. Kifutunk az időből…”
„Az irányítja az időt, akinél az
Időmérő van. Mert az idő a legnagyobb hatalom a világon!”
Koncsik Laura 8.a
Kedves Laura!
Köszönöm érdekes, igényes ajánlóidat, sok sikert kívánok a középiskolában.

Percy Jackson és az olimposziak
Rick Riordan: A villámtolvaj
Miért ajánlom ezt a könyvet? Ez
egyszerű: szórakoztató, tanulságos és jó esti olvasmánynak.
Egy fiúról szól, aki félisten, s
egy küldetést kell elvégeznie. Jár
a Lotus Hotelben, a különleges
EM néninél, barátja pedig, aki

időnként mekeg, majdnem beleesik a Tartaroszba.
Ha érdeklődsz a görög mitológia
iránt, és szereted a kalandos történeteket, olvasd el ezt a regényt a
folytatásaival együtt!
Kovács Mercédesz 5.a

a szerk.
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Szakácsmester ek az Eötvösben
Hétfő és kedd délutánonként
ínycsiklandó illatokkal telt meg a
tankonyha környékén a folyosó.
Ötödik, hatodik és hetedik osztályosok különböző csoportokban
foglalták el a tankonyhát azért,
hogy két óra leforgása alatt valami különlegeset varázsoljanak.

muffin, linzer, de belekóstoltunk
a levesek világába is: kipróbáltuk
a karalábélevest, a karácsonyi
gesztenye-krémlevest. Sütöttünk

többféle pizzát, céklás és almás
brownie-t, készítettünk házi paradicsomszószt, felfedeztük India
ízeit. Készült baklava és mályvacukor is. Sütöttünk még ünnepi
gyümölcskenyeret és pogácsát.
A sok finomság minden morzsája eltűnt – mementóként néhány
képet és receptet hagytunk az utókornak.

A tanév során készült palacsinta
minden mennyiségben, fánk,

Meleg Gábor

Eredeti görög baklava
Hozzávalók:
2 csomag réteslap
30 dkg durvára aprított mandula-bél vagy dió
1,5-2 csésze morzsa
1,5 csésze olvasztott vaj vagy oliva olaj
2-3 evőkanál cukor
3 kávéskanál fahéjpor
1 kávéskanál szegfűszegpor
A sziruphoz:
40 dkg cukor
3 csésze víz
1 citrom leve

Elkészítés:
Egy mély tálban jól összekavarjuk a mandulabelet vagy diót, a cukrot, a morzsát, a fahéjat és a szegfűszeget.
A vajat megolvasztjuk, majd a tepsi alját
kikenjük. Az első lapot rátesszük, megkenjük
bőven az olvasztott vajjal, majd rátesszük a
következő lapot, így összesen 4 lap kerül a
tepsi aljába. Egyenletesen ráterítünk nem
vastagon egy réteg tölteléket. Erre 2 lap kerül
egymás között megvajazva, majd erre megint
töltelék. Addig folytatjuk, amíg elfogy a
töltelék. Legfelül 4 lap legyen, megvajazva.

Elkészítjük a szirupot, a hozzávalókat 5-7
percig főzve.
A tésztát meglocsoljuk vízzel, és forró sütőbe toljuk. 15 percig 200 fokon sütjük, közben
néhány percenként meglocsoljuk a sziruppal.

Floorball
Országos diákolimpiát nyert az Eötvös lánycsapata!!!
Április 27-én Pakson a Deák Ferenc Általános Iskolában rendezték a IV. korcsoportos lányok
floorball diákolimpiáját. Nagy izgalommal készültünk, mert a tavalyi évben is mi nyertünk, és úgy
éreztük, hogy idén is esélyesek vagyunk a bajnoki címre.
A bajnokságban nyolc csapat küzdött a helyezésekért és az érmekért két négyes csoportban. Reggel nagyon korán kellett indulnunk, mert 9.30-kor már az első mérkőzésünket játszottuk. Sajnos a
korai kezdés még álmos játékot hozott az első mérkőzésen és egy 2:2-es első félidő után csak nagy
nehezen győztünk a Városföld lelkesen küzdő lányai ellen. A következő mérkőzések könnyedebb
játékot hoztak, a hazai paksi csapat ellen már a csoportelsőség volt a tét, helyenként szép játékkal
6:2-re győztünk az egyik esélyes ellen. Az elődöntőben az egyik nagy ellenfelünk a fonyódi csapat
következett, ők is többször nyertek diákolimpiát, és tavaly ellenük játszottunk a döntőben, így nem
ígérkezett könnyűnek a csata. Taktikus, okos játékkal 7:3-ra sikerült győznünk, végig mi vezettünk, és nagyon jól védekeztünk a gyors, jól lövő csatáraik ellen, így a DÖNTŐBE jutottunk.
A budapesti Vajda sportiskolásai vártak ránk, akik az idei
kispályás diákolimpia budapesti döntőjéből ejtettek ki minket, így hát volt miért visszavágni. A döntő óvatos játékkal
kezdődött, egyik csapat sem
akart kockáztatni, inkább távoli
lövésekkel
kísérletezett
mindkét csapat, de a kapusok a
helyükön voltak. Aztán a 7.
percben csapatunkból Gyarmati
Réka indult el, és messziről
egy gyönyörű húzott lövéssel a
jobb felső sarokba lőtt. 1:0-ra
vezetünk!!! Sajnos egy perccel
később egy szabadütéshez
lassan és rosszul álltunk fel, az
ellenfél egyenlített, ez maradt
a félidei eredmény is. A második
félidőben felváltva forogtak
veszélyben a kapuk, legalább három kapufát lőttünk. A vajdások is jól küzdöttek, de kapusunk, Judák Anna többször bravúrral védett. A mérkőzés vége előtt két perccel azonban sikerült megszereznünk a győztes találatot. Geiger
Bogi játszott össze gyönyörűen Galambos Eszterrel és a ziccerig kijátszott helyzetet csapatkapitányunk, Veres Dóra lőtte a hálóba. 2:1. A hátralévő időben védekeztünk és ’eldugtuk’ a labdát. A
hármas sípszó után már csak az összeölelkezés maradt, újra országos bajnokok lettünk!!!
Hatalmas élmény volt, különösen úgy, hogy két csapattagunk Kiss Dóri és Veres Dóri utoljára
viselte magán a legendás eötvösös mezt. Szépen búcsúztak egy diákolimpiai győzelemmel. A díjátadón Judák Annát választották a bajnokság legjobb kapusának. Mi pedig örömmel vettük át az
aranyérmeket, a kupát és az oklevelet!!!
A hazafelé út ünnepléssel, énekléssel telt, és a szokásos autós, dudálós tiszteletkör sem maradhatott el iskolánk körül!!! Nagyon köszönjük Mindenkinek, aki hozzájárult és segített, hogy ilyen
szép sikert érjünk el!
Gyarmati Réka, Madarász Fióna, Szikriszt Anna 7.a

